DECLARAÇÃO DE VOTO
Documentos Previsionais
A Bancada da CDU, após análise ponderada e atenta aos documentos previsionais apresentados e
numa conjuntura muito complexa caracterizada por uma grave situação económica do País, onde
o desemprego atinge mais de um milhão de pessoas, agravado ainda com a aplicação da Lei do
Orçamento de Estado para 2014, aprovado pelo actual governo PSD/ CDS-PP, de que fazem parte
medidas que muito afetarão o poder local, com uma maior redução das transferências para as
autarquias, contribuindo assim ainda mais para uma maior asfixia financeira dos Municípios. Tudo
isto constituirá um flagrante atentado à sua autonomia e independência e de cujas consequências,
infelizmente, a população de Alcochete não ficará imune.
Confrontado com todas estas contrariedades, o Executivo da Câmara Municipal de Alcochete
propõe-se cumprir, este ano com alguma contenção orçamental, não prescindindo porém dos seus
ojectivos estratégicos constantes do compromisso eleitoral sufragado pela maioria da população,
no passado dia 29 de Setembro.
A continuação na concretização de uma “Agenda Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável
do Município” que passa por um devido enquadramento suportado no próximo QEC – Quadro
Estratégico Comunitário – 2014-2020.
Na estimulação da dinâmica de negócios do tecido empresarial e comercial do Concelho;
No desenvolvimento do Programa de Regeneração Urbana de Alcochete, enquanto alavanca da
dinâmica social, cultural, criativa e turística do concelho.
Na promoção do património natural, paisagístico e ambiental do concelho.
Na implementação de um Programa de Requalificação e Modernização da Rede de
Equipamentos de Base Social (Cultura/Educação/Desporto/Solidariedade Social).

Todos estes eixos estratégicos, inseridos num projeto de desenvolvimento do Município de
Alcochete, um Concelho com Futuro e desenvolvido de forma sustentada, que é apresentado e
consubstanciado nas diferentes rubricas dos documentos previsionais hoje apresentados levaram a
que a Bancada da CDU tenha votado favoravelmente os mesmos.
Terminamos, reconhecendo a visão política e estratégica do Executivo da CDU na Câmara
Municipal de Alcochete que, apesar dos enormes constrangimentos referidos, da exclusiva
responsabilidade das políticas de direita que desgovernam o nosso País estamos certos, conduzirá
o município de Alcochete a patamares mais elevados de qualidade de vida.
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